
नािशक महानगरपािलका नािशक 

िव तु व यांि की िवभाग (कायशाळा शाखा)  

जािहर िललाव नोटीस .  2 / 2021-22 
 

         नािशक महानगरपािलकेचे जुनी व वापर झालेली वाहने / मिशनरी "जशी आहेत तशी, जेथे आहेत या 
थतीत" जािहर िललावा दारे (त डी बोली प दतीने) िव ी करावयाची आहेत. वाहनाचंा जािहर िललाव िद.  

21 /01/2022रोजी सकाळी 11.00 वा. नािशक महानगरपािलकेचे कायशाळा यव थापन िवभागाचे 
वकशॉप, मालेगावं टँ ड, पंचवटी नािशक यथेे होणार आहे. 

                        वाहनांचा तपिशल खालील माणे 
अ. . वाहन मांक कार आर.टी.ओ. रिज ेशन 

िदनांक 
1 MH15B6524 Herse Van 18/03/1993 
2 MH15R7645 JCB 7/1/1994 
3 MH15B6548 Herse Van 11/1/1996 
4 MH15B6582 Herse Van 9/7/1998 
5 MH15F3303 CAR 13/4/1998 
6 MH15AU2117 JCB 25/3/2003 
7 MH15B0201 Truck 23/11/1989 
8 MH15B0202 Truck 23/11/1989 
9 MH15B0203 Truck 23/11/1989 
10 MH15B1237 Truck 14/3/1991 
11 MH15B1239 Truck 14/3/1991 
12 MH15B1240 Truck 14/3/1991 
13 MH15B6586 Herse Van 19/5/1998 
14 MH15AA4008 CAR 29/6/2000 
15 MH15AU0664 TRACTOR 3/6/2002 
16 MH15AU0530 TRACTOR 29/4/2002 
17 MH15AB4013 MINIDOR 4/4/2003 
18 MH15AB4014 MINIDOR 4/4/2003 
19 MH15AB4015 MINIDOR 4/4/2003 
20 MH15AU2303 TRACTOR 10/6/2003 

21 MH15AA4027 Jeep 21/2/2003 
22 MH15AA4028 Jeep 21/2/2003 
23 MH15AA4029 Jeep 21/2/2003 
24 MH15AA4030 Jeep 21/2/2003 
25 MH15AA4006 Jeep 19/6/2000 
26 MH15AA4011 Jeep 7/1/2003 
27 MH15AA4034 Jeep 31/3/2004 
1. विरल वाहने नािशक महानगरपािलकेचे कायशाळा यव थापन िवभागाच े वकशॉप, मालेगावं टँ ड, 

पंचवटी नािशक यथेे िद. 11 /01 /2022 ते िद.  20 /01 /2022 पावतेो काय लयीन कामकाजा या 
वळेेत पाहावयास िमळतील. 

2. िललाव सुर ा अनामत र. . 50,000/-रोख भरणे आव यक आहे. या िशवाय िललावात भाग घेता 
यणेार नाही./ िललावा या िठकाणी वशे करता यणेार नाही. 

3. िललावा या इतर अटी शत  िललावापवु  सम  वाचनू दाखिव या जातील. 
4. िललाव बोली म ये सहभाग घतेे वळेी बोली बोलणा याने आपल े/ आप या सं थेचे शॅापॲ ट लायसन, 

पॅनकाड, जी.एस.टी रिज ेशन स टफीकेट व आधार काड ची छायाकंीत त व वा रीने सा ाकंीत 



क न जमा के या िशवाय िललाव ि यते भाग घवे ू िदला जाणार नाही अथवा िललाव ि य ेकामी 
वशे िदला जाणार नाही. 

5. सदर िव ीवर /िललाव बोली अंितम कमतीवर 18 %  GST व 1% CTS कर भरणे  बंधनकारक 
राहील. 

6. खरेदीदाराने वखच ने यो य कमती या टँप पेपरवर खरेदीचा करारनामा क न दयावा लागेल.  
7. वाहन/मिशनरी िललावा दारे खरेदी के यानंतर वाहन वापरा बाबत ित ा प  यो य या टँप 

पेपरवरती खरेदीदाराने वखच ने क नदयावयाचे आहे.व याचे पालन देखील करावयाचे आहे. 
अ यथा कायदेिशर कारवाई झा यास जबाबदारी संपणू खरेदीदाराची राहील. 

8. िललाव बोलीत खरेदीदाराने खरेदी केलेले वाहने/ मिशनर  करीता आर.टी.ओ.टॅ स व इतर सरकारी 
फी वत: भरावयाची आहे. तसेच वाहने/ मिशनर  िललावात खरेदी क न ॅ प करायचे अस यास 
याबाबत आर.टी.ओ. कडून सदर वाहनाच े /मिशनरीचे न दणी िच ह वखच न े रदद क न या 

बाबतची कागदप े इकडील काय लयास सादर करणे बंधनकारक राहील.   
9. िललाव अंितम बोली झा यावर अट . 4त े 7 बाबत आव यक काय लयीन कायवाही पणू क न 

सािह य 7 िदवसाचंे आत पैस ेभ न ता यात याव ेलागेल अ यथा िललाव अनामत र कम ज त करणेत 
यईेल. 

10.  जािहर िललाव बोली करीता कोिवड-19 लसचे दो ही डोस घेतले बाबतचे माणप  असणा यांनाच 
वशे िदला  जाईल. 

11. य  िललाव बोलीचे वळेी कोिवड-19 बाबतचे सव िनयमाचें पालन करणे आव यक बाब आहे. जस े
की, मा कचा वापर करणे सामािसक आंतर ठेवणे. 

12. जािहर िललावाची कमत वाकारणेचा अथवा नाकारणेचा अिधकार तथा सदर िललाव रदद 
कर याचा अिधकार िन न वा रीकार यांनी राखून ठेवलेला आहे. 
 

 
                                                                                                     सही/- 

                                                                                                                           आयु त  
                                                                                                          नािशक महानगरपािलका, नािशक  
 


